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 : لب اب لها نایداه لیعامس!دیهش قیفر
 .دوب نامتخاس یسدنهم هتشر لیصحتلاغراف

 وز ج نایداه لیعامسادیهش قیفر

 یاهکیرچ لیکشتز | سپهط افالب هکدوب ین اسک
 اب نانآ یدنبزرمو ناریا قلخ یشادف

 یاهکیرچ نامزاساردوخهکر اک للحنم ن ایرج

 وتسویپ نایرج نیاهبدیم انیم قلخ یفشادف

 تراک ماجناهب یندش ان فصوروش ابو هن امیمص

 . تخادرپ یبالقن.ا یاه
 تردقزا قوف نامزاسهک یطیارشرد

 نآ لباقمرددوبر ادروخرب یدایزهتیروت

 تس ایسو نتخ ادرپ تفل اخمب نآ ابو نداتسیا

 تردق بذجو ندومنموکحم ار شاهنار اکشز اس

 قیمع یه اگآو یبالقنا تماهش « ندشن بذ اک
 قیفر نیاهک تشادمزال ار بالقنا لغاسمزا
 ردو ندناماهنتزاوا ,دوبارادارنآمامتهب

 زور :نایرجعب اتودیس ارمن نداتفا تیلق |

 یبالقنا نایرج یانبردرطاخ نیمهب .دشن
تسشاددوجو نامز نآردهک یتالکشممامت اب



۲ 

 ناجزور و بش .دز الاباراه " نیتسآ

 هسب یاهدنز نایرجد اجیارد تسناوت اتدنک

 اردوخمهس ناریا قلخ یشادف یاهگیرچمسا
 دنک افیا

 هداوناخز اهکنیااب نایداه قیفر

 هب ادیدش شاهداون اخهکنی | ابودوب یتسدگنت

 هکنیا ابو تشاد جایتحاوا یلام یاهکمک

 رس تهب یارباردوخر اک یورین تسناوتیم

 هک یر اکدریگر اکب شاهداوناخ ندرک یگدنز

 شاهد اون اخ هنودوخ هنزگره یولوتبم زدیم

 یاهپیدنمز اینو دندشناهیدنم ز این نیامیلست

 . دنتش اد اجر ا لمعرد ار بالقن

 ی تسد خرچابشآاهداتفار اکز اردپ

 زگره یلودن ارذگیم ار شاهداوناخ تاروم |

 نسیم اترط اخب تساوخ یمن شسدنهمدنزرفز |

 یسیالقن او یاهفرحر اکز | تسد یگدنز هنیزه
 دنزرف قوشم هر اومه شریپرد امو .درادرب

 نیا یبالقنا فرشو تزع .دوب شا یبالقنا
مامت قشمرسهی ام اعقاودن اوتیم هد اوناخ



۳ 

 زیش اپرد نایداه قیفر . دشاباههداوناخ

 وریگتسد یراسرد یمیتهناخ کیرد ۵٩ لاس

 تد اهشبمیژر هن ایشحو یاههجنگشریزرد سیس

 : دشریگتسد ناآرد قیفر هکیاهناخ . دیسر

 دوب ناریا قلخ یشادف یاهکیرچ هناخپ اچ
 هسناخدر او تساوخیم هک یتقوماگنه بشو |

 ناآرد شیپز | هکد اتفا ینارودزم نیمکرددوش
 . دندوب هدیزگ هنال

 نآ ردهکمینادیم میس انشیم ارو !هک ام

 نیا تحصو دش هج اوم نارودزم ابهنوگچ ت اظحل

 رس سیزرد قیفر یدعبدروخرب ار ام تخ انش

 الطا قیفر هکنیا اب .دهدیم ناشن یفوجز اب
 رباب یلو تشاد یدایز یاههطبارو تاع

 اعقاودوخهنانامرپقو هناقداص یاهدروخ -

 یقادف نوچمهودنام یقاب یفادفر اد ثاریم
 چسیه نامزاس یاربمرجالودوشگن نخسهب بل
 وا دم آیندوجوب ظاحل نیازا یلکشم هنوگ

 رار سا ظفح یارب یاهلیسو اردوخ تد اهش

.دادرارق نامزاس



۴ 

 در ادنروضحام نایمرد قیفر نیاهچرگزورم |

 یاشفرم أامتدرکلمعدنن امه شدرکلمع یلو

 ناسهذاردار یغادف فرشو گنهرف یشادف

 در !دهگن هدنز

 شدسج قیفر نیآ ندرکدیهپشز آ سپمیژر

 -هجنکشر اثآ . داد شآاهداوناخ لیوحت ار

 هیام هکدوب یاهنوگیدسج یوربهنایشحو یاه

 هوس کمیژ ردوب هدشرهشمدرم ر اجزن او رفنت

 اب « هدمآرایب یدایز یشاوسردرکهده ادشم

 ینویزیولت یاهیز اب بش همیخو اهیز اس هنحص
 شدوخ هکدرک اعد اودم آر بد وخ هشئربت د دصر د

 میژر ییاوسر تیهام یلو تساهدرک یشکدوخ

 رو ابار فیجارا نیامدرم هکدوب نآزا شیب

 دیدننک

 یگدنز هکن انچمه ناید اه قیفر تد اهش
 رارق قلخ یهاگآدشر تمدخرد , شیتازرابم

 مع سیفتمس ارم رد هک ید ایز تیعمج . تفرگ
 هنیکهک یل احرددندوب هدرک تکرشو | هز انج

یروپمجروفنم میژ ر هب تبسن ن و رف یمشخو



0۵ 

 قشعودوب هدش هتش ابن ا ناشی اهلدرد یمالس !

 لحدوخ بلقرد آر شیوخ یبالقن ادنزرف

 ناتسروگرد قیفردسج نفدز !میزر .دندومن

 هکنانچمه .دروآ لمعب تعن امم رهش یمومع

 ار اکشآ نویبالقن اهمهدرومردرگیدزورم |

 دابورهررپ شهارو یمارگشد ای

 نامهار یزوریپهب نامیااب

ناریا قلخ یشادف یاهکیرچ



 .دشابیم ۱۴ ص(۱۶/۱۰/۱۶) ۱۳۴ هرامشدهاجمهیرشنز اذخ امریز نتم
 : ۵ د ۶ 1: رات ۹

 ی زا

 موم هرامش ممه

 َ ناریا یمالسا یروهمج
 کر تس ویپ یمالس ا بالقن ا یارسد اد تر عوصوم

 لی اب ناتسرهش"

 هلیسو نیدب ناگتشذگردهرادا رپ هر امشهم انهب فطع
 زاو یرطفدترم نوچ نایداه لیعامسا یفوتم هکددرگیم مالع |

 ماظع عجارمهیلک یاوتف قبطرب هدش نادرگور مالسا فینح نید

 تسینزی اجهجو چیههب نیملسم ناتسربقردو | نضفد هعیش بهذم
 >حابصم - لباب یمالسا بالقن اه اگد اد سیکر

۳/۸



 فلا

 دنناوخرظنز !هوزج نیاردهک یتالاقم
 ه.تشون شیپ اهتدمزآ . تشذگدهاوخ ناگ

 سپار تالاقم نیامیتشادرظنرد امودوب هدش

 ر اکنیا تصرف یلو . میزاسرشتنم لیمکتز ا

 راشتناب تروص نامههب نونک اودم این شیپ

 میزرویم ترد ابم اهنآ

 نامزاس « نیدهاجم نامز اس ابهطباررد

 ه-ستخاس نشور نیازا شیپاردوخ عضوم ام
 -امک نیدهاجم نامزاسامداقتعاهب . تسا

 فص نورد یاهنامزاسزا یکی ناونعب ناک

 زا یوریپاب عطقم نیاردهکدش ابیم قلخ

 تاسهوتزا یشان « یفارحنا یاهتسایس

 یقلخدض یاهوریناب « شیوخ ییاوژروبهدرخ

 رد و هتسید احت !دقعمسیل ایرپم | هب هتسب او
 قلخدض و قلخ فص تمواقم یلمیاروش نورد

. دز اسیم شودخم ار



 نامقلخ یتسیل ایرپم ادضو کیت ارکمد بالقن |

 ,میئامنهزرابم نامزاس نیا یاهیفاسر انو

 ناسشیتازر ابم تسرد ی اهدرگلمع هثطخت

 ِ میهدر ارق

 نامز اسعضوم و اکیرم آ تر افسریخست " هوزج
 ریلعهوزج نآ ). میدومنذاختا " نیدهاجم

 یاسیریگ عضوم یتسردانهکنیا مغ

 زا یرایسیدرومرد ار نیدهاجم نامزاس
 دروووسم , تساهتخ اسر اکشآ شینج لک اسم

 نار !داوه صوصخبوزر ابم یاهورین لابقتسا

 ه ۱ ( .دش عقاو نامزاس نیا

 زرابم ب اتشرپدنور دسریم رظنب نونکا
 ر اکشآهچره ار تایعقاوامهعم اجرد یت اقبط

. تساهدادرارق ناگمهمشچ لباقمردرت



 خ

 دوخ نیشیپ نحلرد یدحاتدر اد یعس یطی ارش

 یشتارییغت شینج لغاسم یبایزر | هب تبسن

 کسی یدنبعمج "رد ناشیارگا الثم . دهدب

 ار یسک نحلادمع " هناحلسم تمواقمهلاس

 یمدقودرد ار شنامز اسودوخ هکد ریگیم دوخب

 . دنیب یم تردق

 ۲۱ - ۲۲ مایق تبسانمبهک یم ایپرد

 " یگدیزگ ینیمخ "زا تساهد اتسرف نمهب
 نیا اهیولتو .دروآیم نایمب تیحم مدرم
 هوس تبسن اههدوت هکدریذپب یمار تیعق او

 دند امتعا یب " یمالسا کیتارکمد یروهمج "

 ی سم دیفسو هایس نامسیرزا یودوخ لوقبو

 موهفم ینامز فارتعا نیاهتبلا . دنسرت

 نیازا یوجر یاقآهکدباییم اردوخ یعقاو

 رب نیازا شیبو هتفرگ سرد تیعق او

 دبیکات " یمالسا کیتارکمد یروهمج "

 روشکز | جر اخ حطسرد صوصخبزورم ا .دزرون

یسایس ل اجنجو یرگ یچوه ابهکدنتسه ین اسک



 ف

 نسیدهاجم نامز اسهیلع ت اغیلبترتچریز
 و یر کفهتوک نامهاب نانیادنناشوپب قلخ

 ژروبهدرخ ار ینیمخمیزر تیهامهک ین اد ان

 نامزاس یاربزور ا «دناهتشاگنا یفاو -

 مسیل ایرپم ابهتسب او تیهام قلخ نیدهاجم
 یابپیر اکشز اسهجیتن هک اجن آز اودن ا لغاق

 نسیادوخمعزبدن | هدید ینیمخمیژر اب اردوخ
 شیپ تسد حالطصاب نداتفاین سپ یاربر اب

 ناشیرگ یبالقن ا" تابثا یاربودناهتفرگ ار
 ناشم اک انهتشذگز | ایوگهکنیا نداد ناشنو

 قلخ نیدهاجم نامز اساب « دنا هتفرگ سرد
 اب تسی ابیم هکدننکیم ار یدروخرب نامه

 دنمپفبدنه اوخیمنو . دندرگیم ینیمخمیژر
 . تساهکس یورنآزین نیاهک

 یادتبا نامهزا ینیمخمیژر تیه ام

 هسن شی اهیر اکییرفمامتمغریلع شر ارقتس ا

 دضو یشاوژروبهدرخدض هکلب یشاوژروب هدرخ

 یرسیجنز ناگساهنآ . تساهدوب یرتلورپ

هتسباو یز اوژروب عفانم عفادمومسیلایرپم ا



 ر

 ناز اسهکیل احرد . دنتسهمسیل ایرپم اب

 ی ازروب هدرخ نایرج کی قلخ نیده اجم
 نایرج کی ناونعب نآاب تساهتسیاشو تسا

 ار یدروخرب نینچدوشدروخرب قلخ فص نورد

 رد یشتح نامزاس نیاابهراومهام نامزاس
 شیپرد « دندوب فیعض نانآهک یطی ارش

 . تساهتفرگ

 رب ییبم امد اقتعاز ادروخرب هویش نا

 ا بایراتلورپداحتارماهبدیابنهکنیا

 رارسق قلخ فصرد ل احره هب هکیگ اهورین

 رد( دش ابمهزیچ اندنچره ) یشاهمدقودنر اد

 دسنر ادیمرب یتسیلایرپم ادضهزر أبم تهج

 ام سکعرب . دوشیم یشان «.دیآادراو للخ

 ماجنارد ار اهورین نیاآمین ادیمدوخ هفیظو

 و مسیل ایرپم !هیلعرب ناشیتازر ابم فی اظو

 دادند اوتب اتمییامن کمک شیریجنز یاهگس

 .دنرادربهار نیارد یرتدنلب یاهم اگ

 یاهنامز اسهتسی اشدروخرب هویش نیا
یشور بین چیهدندقتعم هک تسا یتسینومک
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 ند سس اسر م اجرف هب تل اسر ایر اتلو رپ زج

 ار ناسمنپیم یتسیلایرپمادض تازرابم

 بلجزین یا یربهر نینچهم زالودر !دن

 تهجرد ششوکوزر ًأبمو یرتلورپریغ یاهورین

 واسه شزغلز ا یرود یارب نانآهب کمک
 . تسا تافارحنا

 عضوم زا الثمامهک تساهطسار نیمهرد

 ربهک ناریا ناتسدرک تارکمد بزحرپخ |
 نسیرت هدمع ناونعبار شترآ « هتشذگ فالخ

 هزر ابمموزلو هدرک یفرعمرگبوگرس یورین

 . (۱) مینکیم لابقتسا ,دنکیمدیک ات ارنآ اب

 تار کمد بزح مینکیم هده اشم یتقو ایو

 رد یعسدوخ ت اغیلبترد ناریا ناتسدرک

 یم تی امح ناآزا «درادمدرم یورینرب هیکت

 ردد سن اوتبرض احهوزج هکدش اب (۰.)۲مینک

 هزر ایم تیعق اوز ا یاهشوگ ندناسانش

 نیدهاجم ن امزاسب , ناریارد ی اقبط

. دوشعقاورثّوم نانآ تامهوت ندرب نیبز او



 ه

 ناسگرا « " ناتسدروک " ۶هیرشن - (۱)

 ناتسدرک تارگمد بزح یزکرم هتیمک

 شتر «ءریخا شرویرد :دسیونیم « ناریا

 و تشاد تکرشدوخ تاناکم !همهاب ناریا

 -بوکرسری اسزگره نآ لاعف تکر اشم نودب

 د ارقاو نارادس ایدنن اممیژر یقلخدض ناارگ
 رددوخ یاهناگداپز ادنتسناوتیمن یجیسب

 دسنر اذگب نوریب یمدق یتحاهرهش فارط ا
 هک نیدهاجم نامز اسهبد اقتن ارد اگنآو

 ناتسدرک گنجرد ار شتر! شقندر اد یعس

 هس تدم لوطرد : دسیونیم دهد هولج گنرمک

 قیبطرد اب ابیرقت شتر آ یاهدحاو لاس

 و ینف یاهیثاناوت یمامت نتشاذگ صالخ |

 تابیبرجت هبیلک ییوجهرهبابو یکینکت

 شسقنهر اومه ناتسدرک گنجرد « یم اظن
 هس انزوررظن فالخربودن !هتشاد یساسا

 یاهدع هبدودحم اهنت شتر | تکر اشم ده اجم

 . تساهدوبنژنال افدودعم

تارکمد بزح یزکرمهتیمکمایپرد - (۲)



 ی

 نمی مود تبسانمب ناربا ناتسدرک

 ,ینویلیم یاههدوت نایمرددیاب : تساهدمآ
 .درک یهدنامزاس « نایضاران

 دی اب ,دومت یفامنهار ار اهنآ

 مدرسه یاههدوت یاربارهدنیآهم انرب

 هد نیآهب ار اههدوتدی ابو تخاس نشور

 نامهار یزوریپهب نامیااب

 ناربا قلخ یفادف یاهکیرچ

۱۳۶۲ نیدرورف



   ر ید ۵

 "هناحلسم تمواقم هلاسکی یدنیعمج"

 ار یسک نحلادمع یوجر شر ازگ نی ارد

 یمدق ودرد ار شنامز اسودوخ هکدریگیم دوخ هب

 در اد نانّیمط | تردق بسک هبو دنیب یم تردق

 در اوم یاهر اپردو اهیئوگررکم نایمرد اگو

 شن اهدزا یتاملکزیمآ فازگ یاهیک اتسدوخ

 بسک یاربهک یناسکهندن !هتفرگ تسدب ار

 هب یگدیسرزا یتحوا .دننکیم هزر ابم تردق

 هسشسکنیا نییعت یارب یریگارو اههدنورپ

 ایدنتسهرگر اکهقبط ناگدنیامن امتسیسکر ام

 هسب نخس یشاوژروب یاهدنفرت هنوگنی او هن

 زا شیب یزاوژروب یسارکمدهکرو ًآیم نایم

 نارباردودنکیم هد افتسا نآزا تسا نرقود

 ی "املاربیل " نیمهوینیمخ اصوصخم مه



 ر ایسب نآز اریخ ا لاسهسود نیاردو ار ایتسد

 یکیو شیوخ نامزاسزجو | دنا هدرکهد افتسا

 ردار یسک تا ارکمد بزح !رذگروطبدروم ود

 ردسقن آودنیب یمن ناریاردهزر ابم نادیم

 دنکیمر ارکت شر ازگ نیا یطردار بلطم نیا

 هکدنامیمن یقاب یکش شدوخ یارب لق !الهک

 یژولوشدیآ چیهو تسین ,رادیمرد یرگید سک

 ط یارشرد نیدهاجم یژولوشدیازج یرگید
 ِ . تسینمدرم جیسب هبرد اق ینونک

 تسیسکرام شدوخ لوقب کیز او !هک یلوق لقن
 یوجرهکدهدیم ناشن یبوخبدنکیم " یمیدق

 هبار ین ایارسهحیدمو ن.اسولب اچهچ سیر اپرد

 تسیسکر ام 0 !هدروآ عمجدوخدرگ

 ی سولب اچرد (۱)یوجر لوقب " یمیدق

 یاس ی نیدهاجم

 یوجر دومسمو دن اوخیم " تافلت" ار اهنامزاس
 یار بار تد اهشماقم (ددجم هکدوشیمر اچ ان

. دنکحیرصت زیند ارف (هنوگنی ا



۳ 

 ینیمخز | ناانچنآ یز اجح نیدلارخض نآردهک
 :دیوگب خسایرددشر اچ انو | هکدرک شی اتس

 مربیم ه انپ ادخب امش یاهفرحز | نم فن 1
 هکار یفلتخمدر اوم یه اوخبرگ ! هصالخ

 هکیرا رباردوخ شر ازگ نیارد یوجردوعسم

 مبر امشرب« نآ یوجتسجردهن «دنیبیم تردق
 یار بده اوخیم هک یسک لثموا . تسادایز

 :تقو تلود یمسررظنودسیونبخیر ات سر ادم
 ءاقلاابنآهب یخیرات میاقوهرابرد ار

 یم نیده جم هتشذگ هب اصوصخم و هتشذگ هبدنک

 د ایدنی اهوخ ان نآردهک ار زیچرهودز !درپ
 نآ ه-سبدنیبیم مزالهک ار هچ رهو دنکیم فذح

 . دیامنیيم هفاضا

 "یسیلپ - یماظن "درومردهکار یشحب
 هاشمیژر ندوب " یماظن - یسیلپ " ای

 یاهلاسرد قلخ یشادف یاهکیرچ نامزاساب

 تسو ادوخ نهذ هدیگ از دنکیمحرطم ۵۰ -- ۹

 دادیم خرمهرگاوهدادن خرزگره تیعق اوردو

یم هولجدوعسم هک یناسآ نیاهب شا هجیتن



۴ 

 : دیوگیم ینیمخدروم رد هکدهدیم تروص اجنآ

 .:ناریاهب ینیمخذوروز ! لبق لاسکی یتح "
 شتیهامورکفتد ادیم هک یئ اههیعالطا یورز ا

 صش اصخربو هدومن لیلحت « بوتکمروطب ار

 رد شر سبخ |ادعبهک ,. لیلحت نیارد

 ار اکشآ «,دیسرمه یناجنسفر شوگهب ناادنز

 لسح تسن اوتده اوخن ار هعم اجز | یاهلکسم

 ".دوبدهاوخمزال یرگید بالقن از ابودنک

 ۳۰ اتهکدنزیم ینامز اسربهر ار فرح نیا

 اه "هلغسم "همه " لح " یارب ۰ دادرخ

 زور رد یتحودشیم " ماما " نامادب تسد
 " یتشهبرب گرم "راعشابزین ۶و دادرخ ۰

 و ینیمخرب گرم "ار اعش ابهندمآ ن ادیمب

رظنرد آر ینیمخ " تیعورشم "و " مینک



۵ 

 میربب نیبزآ مدرم

 شر ازسگ نیارد یوجردوعسم یلکروطب
 دیوگب نارآاداوهو اهرد اکهبهک تسن آددصر د

 و (۲) هدوب تسرد هتفرگ تروص نونک ات هچره

 تسرد تفرگده اوخ تروص سپ نی از |مههچره
 تس | هتفگ اهنآهب نیازا شیپاهرابو تسا

 ر--یمقتدوشن لص اهرظندروم هجیتنرگ | هک
 پچ "و "اهامنپچ " « "پچ حالطصاب "

 رگیدهک تسا یتدم یوجر ) . تسا "اهور

 (.دسانشیمن ار فاصوا نیا نودب پچ

 یاهزیو لیلحت اب یوجر هک تساا یعیبط ۲

 دهدیم تسدب یمالسا یروهمجمیژرز | هک

 مسیل ایرپم | اساسامیژر نیا ابدوخهزر ابمرد

 کسی ناونعباروآ یتحودرو ایمن ب اسحب ار

 ..دنیب یمندوخ لباقمردزین یجراخ یورین

 دهدیم ارنآ لامتحا یتحدوخ شر ازگرد اجکی

 : لسخ اد هزر ابمر اشف تحت مسیل ایریم | هک

: دریذپب ار اروشویت انرتلآ



۶ 

 کششی ل ابقرد ۳ نیفرط هکدسریم رظن هب"

 دح نیارد هوم ل احرپبو دنهدیم حبیج رت

 ابنآ یارب ینیمخ یلخاد یاوق لداعتز ا
 . تساهدوب حجرم

 و یلخاد لد اعتهک تش اذَخدنه اوخن ام مدرمو

 ( امزا اهدیکات ) .دنکب ادیپهم ادا

 هگدهدیمنهاردوخ نهذباررکف نیا یتحواا

 یورین کی لاحرهب ایمسیل ایرپم | تسا نکمم

 یوحنهب " یلخاد لداعت " نیارد یجر اخ

 دنک هلخ ادم

  

 زا اتدنا هد اتسیا نوریبردهمه یئوگ

 تیبثت اردوخ یلخ اددربن نادیمرد هک سکره
 حیفوت ام هک تسینمزال . دننک تی امحدرک

 مسیل ایرپم |ارصعردو زورم ا ناهجرد هکمیهد

 یاهروشکرد هزر ابمدرومرد ت اروصت هنوگنب |

 . تسا یوروشو اکیرمآهب یوجر هر اشآ - #

  



۷ 

 تسا یحطسوهن اشیدنا هد اسدح هچ اتهتسب او

 بسسسسسنکم رددوخ هک یوجردوعسم هک تس | دیعبو

 نیاز اهتفای شرورپ نسحمدیعسود ازن فینح

 دیک اتدروم هر اومههکزورم ! ناهج تیعق او

 یستحطم هچ هکنی ! یلودش ابربخیبدوب اهنآ
 تثحبز ادریگب هدید انارنآاتدر ادیم او اروا

 دوریمرت ارف شر ازگ نیا

 ناآدوعسم شر ازگ تمسق نیرتتبثم ۳

 ینونک یاه کیتک اتهبو | هک تسا یفاهتمسق

 هزرابم یارب نیدهاجم هدنیآ یژتارتس او

 وپ ار اهتمسق نیاواهتبلا . دز ادرپیم

 کیتک ات یارب نوگانوگ یاههیجوتز !دنکیم
 فرسصم یارب عقاوبرتشیب هکمتشذگ یاه -

 ودنوشیم مالع او عادبا نامزاسدوخ یلخ اد
 هتکن . میرادن یر اکاهنآهب اجنیارد ام

 نابزز ا نیده اجم هرخال ابهک تسا نیا تبثم

 دنهاوخیم یاهلیسو هچبدنیوگیم یوجردوعسم

 میکوگیمنو میریگیم ارمک تسد )ینونگمیژر

. دننک نوگنرسار ( یتسیلایرپما تیمگاح



۸ 

 یسسطق ینوگنرس یاربار یرهشمایق یوجر
 و دسنادیم نکمم هاراهنت " ینیمخمیزر

 ون سیر یلمع , نیرت نکمم * :دیوگیم
 تسا یرهشمایق طخ ء طخ نیرت ینیع

 و دنیبیمنرود نادنچ ار یرهشمایقوا (۳)

 هفلمج نیااباساساارهزر ابم ندید ینالوط

 طهرد" ینوگنرس ": دریگیم *ازهتسا هب
 دناوتیمن (امرظندروممایق )" مایق "

 . دشاب اه لیصفتو لوط نآابهارمه

 تساهناحلسم املسم یرهشمایق نیا

 دیاب یم اظن صخشم یوریناب" :دیوگیموا

 دوشب مایق دیاب ینعیتسکش ار شرمک

 ناونعب نیدهاجم ینونکهناحلسم هزر ابمو

 هب یفاهتیلاعف نآهمه " یروحم کیتک ات"
 ما بیق نیا یاربارهنیمز هکدی ًآیم ب اسح

 دز اسیممهارف یرهشهن احلسم
 یرهشهناحلسممایق" یژتارتساابام

 انشآ نام روشک یاهتسینومکدزنرد "یاهدوت
 فر طز ا هاش نامزردمههک یرظن . میتسه



۹ 

 ز ا سپمهودشیم ز ارب ا اهتسینومکز ا یاهر اپ

 هسبهر اشااب ۵۷ نمهب ۲۲ و ۲۱ یاهمایق

 یسنیع هبرجت هب هجوت ابحالطص ابمایق نیا

 زاز گره ام خام اف .جودیدرگهث ار ا

 ز ابر وصت نیا ندوباطخ نداد ناشن
 مایق طخز ا عافدرد یوجر یلودن !هداتسی ان

 تسینومگز ا یرتهب عضومردهناحلسم یرهش
 دنهاوخیم اهتسینومک .درادرارقام یاه -

 شترا و یتلود نیشامآ یرهشمایق کی یط

 رد دننکشبمهرد هر ابکی ار " یسارکوروب و

 . درادن یبلطهاج نینچ یوجر هکیل اح

 یاهناگر او تردق فرصت ارمایق فدهو |

 " نکممویت انرتلآ اهنت " فرطز ا یتلود
 رگا. دنادیم "تمواقم یلمیاروش " ینعی
 شتر |! هک تس |!دیعب تفگدوشیم اهتسینومک هب

 هک « نآهبهتسباو یم اظتنا یاهنامز اسو

 اب ناوتبار ,دناهدشزيهجتو یهدنامز اس
یرومج و. تسکشمهرد یرهشم ایق کی



۱۰ 

 زور هبزور هکروطن آایو )" قلخ کیت ارکمد

 یروپمج "دوشیمرتشیب شناراداوهارهاظ

 یاجبار قلخ شتراو ( یتسیل ایسوس یوروش

 یضفرح نینچ ناوتیمن یوجر هب تشاذگ امنآ
 الوا هکداددهاوخ حیضوت امش یاربو ۰ دز

 " اهلاربیلا و" یبالقنا یاهورینآ نیب شتر ا
 ی لمی اروشر دو دره هلل ! دمحب هک هدش میسقت

 اهنتهن شتر | هجیتنردو دنر !دروضح تمو اقم

 شترا نیا هکلبد اتسی !ده اوخنم ایق لب اقمرد

 و تاقبطری اسز | !دج یزیچ " یوجر لوقبهک
 نا گدننکم ایق هبدوخ " تسینهعم اجر اشقا

 یریپشهن احلسم مایق فده سپ .ددنویپ یم

 و اه یجیسبا" «  نارادساپ" افرص

 هجوت ابمه اهنآ هکدوبدنه اوخ "اه یچ هتیمک"

 اردوخ فده ینونکهن احلسم هزر ابم هکنی | هب
 هد ادرارق اهنآ یناورو یکیزیف نتسکشمهرد

 هکدنآاهدش هتسکشمهرد ینیعم هجرد اتاساسا

 تساا| هدشرسیم یرهش مای

کمکب یرهشهناحلسم مایق تسا یفاک



۱۱ 

 مس یژ ررمک ات" دنکهد ار | میظع یورین نآ

 . دنکشب یماظن ظاحلزا " ینیمخ

 یاهتسینومکو یوجر هچرگ هک مینیبیم

 یرپشهن احلسم م ایقز اودره ام تسینوتروپ |

 مامت ینیب عقاواب یوجر « دننکیم تبحص

 لب اقریغو گرزب یاهفدهمایق نیا یارب

 دهاوخیمن یم ایق یوجر .دهدیمنر ارق لوصح

 یم یمایقو ادنکشبمهرد ار یتلود تردق هک

 دح نیاردودنک تسدب تسد ار تردق هکده | وخ

 نسکمم مهمایق یب یتح یزیچ نینچ
 یرهشهن احلسم مایق لکش یوجر یتقوو تس |

 و یشیدناروددنکیم باختنا نآ یاربار

 رد ناوتیمن یوجر اب سپ .دنکیم یر اکمکحم

 ا-بهک یتروصهب نآ ندوب نکممریغدروم

 م.-ینک یم ثحب تسینوتروپ ا یاهتسینومک

 . میش ابهتشاد یشحب

 یسلو « تسا تسرد یوجر یاهب اسحهمه
رد اهر ابدوخهکدرکار یلاوفس نآدیابوازا



۱۲ 

 یوت فرح حالطص اباب لصفم شر ازگ نیا یط

 رد هسچرگ هتفر هرفط نآ حرطزا ندرو آ فرح
 دنکیم نایب یتالمج شیاهفرح یاجنآو اجنیا

 هدشن حرط لاوغس نیاهب خساپ ییوگهک

 هکمینک ضرف هک تسا نیا لاوفس نآ . تسا
 هزر ایم و " نیدهاجم یژولوفدیا "

 یاسین اشفن اجا و " نیدهاجم هن احلسم

 تسبسن نیدهاجم هب ارزیچهمهام) " نیده اجم

 نوچدنش اب یضار الماک یوجر یاقآ اتمیهدیم

 امدنرادن لوبقار یتکارشعون چیه ناشی ا

 تس | نیدهاجم ل ام زیچ همه هک میریگیم ضرفمه

 همههب (دناهدرک نیدهاجم ار اهر اکهمهو

 دنکیم ینیب شیپ نآ یارب یوجرهک یجی اتن

 تسدب تردق هک تسا تسدرد یلیلد هچدشرجنم

 ٩ دنرادنربرس نارگیدودتفیب نیدهاجم

 تسمسق نیا یور یکدنآمیهاوخیم ام

 مایق ناآعوقو تروصرد هک مینیببو مینک گنرد

 یتیعضو هکن آز | شیپو دی ًآآیمدوجوب یتیعضو هچ

دیر اذگبمینکمسجم دم آده اوخ شیپزورن آهک ار



۱۳ 

 ۵۷ نمهبردهکمینکفیب یتیعضوهب یرظن

 نهذرب امنتهن نآهرط اخزونهودم آ شیپ

 یوجر نهذرب هکلب تسینوتروپ |! یاهتسینومک
 اتاردوخ هدنیآ یرهشمایقودنکیم ینیگنس

 امنتودنکیم یرادربوگلا نآ یورز ! یدح

 نیا " ندوبهتفای نامزاس "ردار توافت

  

 زا. دوب "هتفای نامزاس " شدوخ عونردزین
 و ۵۷ نسمهب ۲۲و ۲۱ مایقزا شیپ اههام

 اتبسن طیحمر ایتخب تلود هرو درد اصوصخم

 رتقیقد تر ابعب ایو) دوب هدم آدوجوبید از آ
 رهرد نآ یطردهک |[ دیآدوجوبدندوب هتش اذگ

 مدر سم هن اخر اکرهردو هر اد !ارهرد « هسر دم

 ابو ) ینیمخر اداوه نیلاعفایو اهدنوخآ

 زا هشت اآود یر اد ًاأوه شقن هک یش اهیک او اس

ودنهد شوگ ( دندرکیم ی زابار ینیمخ



۱۴ 

 هکار سیر ایرد ینیمخ ینارنخس نیرخآر اون

 یار بار هنیمز بیترت نیاآاهبودنونشب

 الاودننک هدامآ ینیمخ ندش "ویتانرتلآ "

 دوخز او یناشفناجدوخزا ینیمخ ناراداوه

 . دوش لیدبت "ویت انرتلآ "هه

 و قسلخ یشادف یاهکیرچهکیروطنامه ۷

 فر طنیاهب ۵۰م لاسزاهک قلخ نیدهاجم

 ۲۷ دندشن لیدیتویت انرتلآهبدند اد ناشنار

 رگااقافتاودوب اههدوت یشاسانشدروم شیپ

 )للبق نیدهاجمهک یطی ارش نآزا جر اخرد

دوخ تا اغیلبتدروم ار اهنآهناد از آدنن اوتب



۱۵ 

 نیدهاجم فلاخم یاهورین :ن یگد اسبدنهدر ارق

 م ایق هبو هتفشآرب یاههدوت نیادنناوتیم
 راب نیا نظ ءوسو یو اکجنک ابهک ار هتس اخرب

 تب ج فالخر ددرکدنه اوخ هاگن لغ اسم هب

 . دنهد قوس نیده اجم

 هک هچن آریظن یطیارش یوجردوعسم ایآ

 ردر ا[یتخب تلود نارودرد ینیمخ یارب

 . ینیمخ میژر " ن ارودرددوبمهارف ناریا

 انرتلآ "یارب نآ یعطق ینوگنرسز ا لبقو

 یم تمواقم یلمیاروش ینعی "دیدجویت -

 طب ا رشمامتهک ضرفب هنرگ دنکرومتدن او

 ضرفب «.دننکمه ارف نیدهاجمزینارمایق عوقو

 بوکرس هبرگید نیدهاجم سرتز ا اهر !دس اپ 7

 ریذپناکم |م ایقودننزن تسدمدرم ت اعامتج |
 ناگدننکم ایق هک تسا تسدرد یلیلد هچ دوش

 ؟ دنهاوخبار تمواقم یلمیر اوشهچر اپکی

 هک مينکرکفرگا یتحهک تس | هد اد ناشنهبرجت

 هنحصرد نیدهاجمزجزورم ارگید یبالقنا چیه
فاکش " قانتخاروت" هکنآزا سپ «دشابن



۱۶ 

 دایزدنش ابهتشاد ار اههدوت یربهر هیع اد

 تساهداد ناشنهبرجتمهز ابو .دوبدنهاوخ

 دنناوت یم یتحارهباهنیادراومرثک ارد هک

 ار اسیر اکیپ نیمه لاثمدیر اذگب

 ندرسک هرخسم یارب نیده اجم رگید هکمینزب

 مینک ضرفو دنی | رسیم مهرعش یتح اهنآ

 ضرسف .دنتسینهزرابمهنحصردزورم !ااهنیا

 تنایخ " مینک ضرف « "دناهدزاج "مینک

 مینک ضرفمین اوت یمن ایآ یلو "دناهدرک

 ین ابصع یوجررگ او دنی ًآیم نادیمبهر ابود اه

 دنتسین " نادیمدرم "اهنیادیوگبودوش

 دننزب یشاهفرحودنورب هناخراک هبمیث وگیم

 یاههیاآز ارتشیب تسا هداد ناشنهبرجت هک

 ابو ار اهنآودنیشن یم نارگراک لدب ناآرق

نیدهاجم هک یتهج فالخرد ار امنآز ا یاهراپ



۱۷ 

 ار رهشرا" یاهشوگ سکرهرگا  دشدهاوخ

 ار تسمواقم یلمیاروش تفگودرک لاغش"

 هچ مايقزور نامهرد نیدهاجممر اد لوبق

 م ایقزآ یشخبدنهاوخیمایآ ؟ دننکیم

 رکف ایدنتسرفب تمس ییاهبمهار ناگدننک

 مایق" زا نخسهک اهنآ ؟ دنر ادرسرد یرگید
 نیادیابدننکیم "هتفای نامزاسهناحلسم

 تروص هچ هب المعمایق نیا هکدننکبمهاررکف
 ؟ دم آده اوخرد

 یهاشنه اشمیژرز ! تردق لاقتنا اینا

 م اسیقرثارب ۵۷ نمهبرد یمالسامیژر هب

 تسسسسقوم تلودریزو تسخن . تفرگن تروص

 باختنا نمهب ۲۲ و ۲۱ مایيقماجنازا شیپ

 شتر ادوب هدرک ینارنخسمدرم یاربودوب هدش

 اردسیدجمیژر هب یر ادافو و یفرطیبدهعت

 و۲۱ مایق نامهمایقز اروظنمرگاودوب هد اد

 یدوخ هبدوخ یتکرحافرص نیا تسا نمهب ۲
 هنارسدوخ تمواقم لباقم ردمدرم هکدوب

تردق یلودنداد ناشندوخز ! شتر از ! یشخب



۱۸ 

 سی از !ودوب هتشگ تسدب تسدمدرم را ناهنپ

 ناکمآا تابثاهب یکمکهبرجت نیازین ظاحل

 یوسجررظند روم هک یرهشمایقز اعون نیا

 دنکیمن تسا

 میش اب هتفادرط اخب بوخرگ | یهگن او
 هسنودوخ هن تردق هب ندیسرز ا لبق ینیمخ

 ناونعب آر شرظندروم یمالسا یروپمج

 اد جودوب هدرکن حرطم "ویت انرقلآ "
 زریچ دوخر اکهدنیآدروم رد اتدرکیم تبق ارم

 و یسارکمد لوق طقفوا . دیوگن یصخشم

 یمار ناگناگیب تسد ندرکهاتوگو ید از آ

 دو سی هتسن آوتمه بیترت نیمههبود اد

 ز ا کیچیه هکدنک بسکدوخ یاربار یتیعقوم

 ربو ا اب تفلاخم هب نویسیزوپآ یاهورین

 هبو | هکدوب تردقهب ندیسرز ا سپ . دنزیخن

 نون اقدعب یمالس | یروپمجمانادتبا جیر دت

 نیا یعقاو و یلمعموهفمماجنارسو یساسا

 یوجر تیعضو یلو .دیشک نایمبار یروهمج

تسمواقم یلمیاروشو نیدهاجم نامز اسو



۱۹ 

 یروپهمج ناهاوخ شیپز | اهنآتسا تو افتم
 و نسیعم یاهمانرباب یمالسا کیت ارکمد

 و اهن امز اسزآ یر ایسب شیپز او دن | هدش صخشم

 یبدنچره کچوکمهدنچره) یسایس یاهورین
 و دن ادرکتفلاخم نآ اب(.۰... مهدنچرهو لمع

 دروم مایق نآ نایرجرد نیفلاخم نیاامسم

 ۳ یوسفی تسشندنه اوخن تک اس یوجررظن
 نامزن آ هبار لرد رب هجلساهب تسد اهن آ زا یضعب

 ی اهمد 7 اهشآ نیر ددی اشودن | هدرکهل اوم

 " یعامتجا هعفاد" یروشت یوجر تسا نکمم
 اب نابزمهودشکب شیپدروم نیارداردوخ

 باتک هیام مک یلو سانش تقو هدنسیون

 ک دزمز !:ناریارد یژولوگدیاو نیدریس"

 مه مالساروضحودوجو. ... "دیوگب"دهاجم ات

 هدنز نیکآ کی بلاقردمهو نید ناونعب

 نی ا۰هاررسربار یتخس یاهانگنت یسایس

 حیضوت . تسامسیسکر امروظنم ) یژولوئدی ا
۱ *. تساهتشاذگ( تسامزا



۲۰ 

 هضف ارخ باسحهب یر اذگهیامرسهنوگنیا یلو

 ودنکیمن لحار یوجر لگشمزینمدرم یتسرپ

 "یعامتج | یهعفاد " نیا باسحهبدن اوتیمنوا

 رپبمایقدوعومزور ناآردهکنی ارشز |! اردوخ

 یشخب لق االدنن اوتبزین اروش نیفلاخم لاح
 .دناهربدننک جیسبارهدننکمایقهدوتز ا

 یروشت اههدوت نیمه کیدزن هبرجت
 نآ عادبازا شیپار " یعامتجاهعفاد "

 مو کحم یگتسکشروهب یوجر یاقآ طسوت

 نمهب ۲۲ و ۲۱ یاهزوررداملسم . تساهدرک
 نیده اجم هکدنر اد لوبق یوجر یاقآ ۷

 سکعرب یلودنتشادن ینادنچ یهدنامز اس

 امنآ ناراداوهو قلخ یشادف یاهکیرچ
 نسیاودندرکیم یهدنامزاسارمدرم هنالاعف

 ه-قفاسهب یوجر یاقآ ل ایخبهک اه هدوت

 لباقمرد "هعفاد "راچد یبهذم تافارخ

 ناسیوجشن اد یاهنمجنا هید احت | هیرشن سا
 نامزاس ناراداوه) روشکز ا جراخ ناملسم
 رویرهش۱۹ - ۵۴ هرامش( نارباقلخ نیده اجم

 ۱۶ ص



۱ 

 هبذ اجو هقالع اب اق افت !ادنتسه اهتسیسکر ام

 نیا " نیا یاهروتسدو اههیصوت هب یبیجع

 ز ابودند ادیم شوگ "ادخ یب یاهتسیسکر ام
 یلیخدنش ابهتشادرط اخب یوجر یاقآرگا

 دن اوتب نیدهاجم نامز اسهچنآز ا شیب

 دوخ یاهمگنیتیمهبار یدایز یاهتیعمج

 ر از هدصدنچ تارهاظت "اه یپچ "دناشکب

 هب یوجر یاقآز ابودند ادیم بیترت یرفن

 ,تاارکمد بزحدشر ز ! شیپ یتحهکدنر ادرط اخ

 نایمردو ناتسدرکرد قلخ یشادف یاهکیرچ

 نا نچ یوجر یاقآرظنبهک اههدوت نیمه
 امتسیسکر ام هکدنتسه یبهذم تاساسح ار اچد

 یگرزبه اگیاجو هاگیاپدننکیم " عفد "ار
 . دنتشاد

 تسه بهذم اجره هکدش ابر ارقرگ ا اساسا

 - گرزبدنکدشر دن اوتیمن مسیسکر ام میفوگب

 مچ رپریز هکمتسیب نرق ت اابالقنا نیرت
 میا هدرکراکن | ار تسا هتفرگ تروصمسیسکر ام

دنتسه یبهذمرتشیب ناریبازورمامدرم ایآ



۲۲ 

 ؟ ۱۹۲۷ ل اسرد نیچمدرم ای

 تسا تسایس نیدمالسا نیددنیوگب تسنکمم

 ار یر اد تموکحزرطو هرمزور یگدنز با ادآو

 دارفا| هنوگنیا تسارتهب تسا هدرک نییعت
 ودفننک هعل اطم ار سویسوفنک نیش آودنورب

 هرم زور یگدنزرتشیب نید نیاایآدننیبب
 ؟ مالسا نید ای تسا هدرک هضبق ار

 مچ رپریز نیچمدرم نیادوجو اب

 نا جرد یهگناودندرکهزر ابم تسینومک

 -وکف نارودردهکمینیب یمار یبهذممادک

 و + تخیم این تموکح لکشاباردوخ یلاد

 قسبط ارمدرم یمومعو یصوصخ قوقح طباور

 ؟ هدرو ًآ[ینردمظنب یبهذم یاهمگد

 اپور ! یاطسو نورقردحیسم بهذم ایآ

 هدرو آ[یيندوجوب ار امتموکح نیرتدنمورین

 نسییعت ار یر اد تموکح لوصا تقد ابودوب
 ت ابالقن اردحیسم بهذم نیمهز ابودوب هدرکن

 شسقن یشاسیلکدضو یلادوغفدض ی اهشبنجو
9 درکن یز اب اردوخ هژیو



۲۱۳ 

 فرد فکرب نااجدوف یبهذم تااساسحا
 بهذم هب صاصتخا نیاايآدنتسیایمهزرابم
 ؟ دراد مالسا

 لا سدص یسزا شیب اپورا نیمه ایآ

 هدو-بن نویبهذم هنوگنیا یز ابن اجده اش
 یوسجرهک یعامتجا "هعفاد " سپ ؟ تسا

 تسیسکر ام "ریگن ابیرگ " هکدنکیم حرطم
 رط اخبهک یا "هبذاج " نینچمهو تساه -

 روصت شدوخ یارب یمالسا یژولوشدیآ نتش اد

 ردهزر [بم تیعضو یگژیو کیچیهدنکیم

 مدرم اب تسا نکمم ایند یاجهمهرد
 رگ ادنیوگب هک مینکدروخرب یاهداتفا بقع
 یامد آدنتش اد لوبقمه ار ادخ اهتسینومک

 و . مدرکیم تعاطااهنآزا نمودندوب یبوخ

 هکدنتسهمه یرگیدهدنام بقع یاهمدآز اب

 نا ملسم و ادخ اب نوچ اهمدآ نی ادنیوگیم

. منکیم تعاطااهبناآزا نم دنتسه



۲۳ 

 خسیر ات تانایرجح ابردق: ۲ یوجر یاقآ یلو
 نسیادنن ادیهکدنتسه انشآ ناهج ت ابالقنا

 دوجوب ار یعامتجا نایرج چیهد ارفا هنوگ
 ورین نآ بذج بالقنا ناروکردودنرو آ یمن

 دنک نیماتار

 هعفاد"دناوتیمن یوجر یاقآرگا یلو

 ا متسیسکرام یارب یاهژیو " یعامتجا

 نآ رد تمواقم یلم یاروش یاربدنک تب اث

 یاههعفاد "اقافتا یرهشهناحلسممایقزور

 در ادن دوجو یمک " یعامتجا
 نمهب۲۱ زوررد اردوخ یاهظحلدیر اذگب

 ضرفودنتس اخربم ایق هبمدرم هک میهدر ارق ۷
 ه.بدنک یعس نایم نآرد ینامز اسهکمینک

 ی سه اشنه اشمیژر میه اوخیم هکدیوگب اهن آ
 " یسعامتج اهعفاد ". مینک اپب کیت ارکمد

 ؟ دراد یتدشهچ ینامزاس نینچ هب تبسن

 نآ ردهکدنکیم نامگ یوجر یاقآایآ

 کاخب یاربمدرم هک یرهشهن احلسمم ایقزور



۲۵ 

 چیه "یمالسا کیتارکمد یروهپمج "ر اعش

 ؟ .درادن یعامتج |! هعفاد

 ۵۷ نمهب ۲۱ زوررد میينکضرفزاب

 هزر انبمساررد اردوخدنه اوخیم یناسکومیتسه

 ارو |! شیپ لاسود اتهکدنهدر ارق ه اشهیلعرب

 نیاایآ . دندناوخیم "دنمدرخربهر "

 یصمن ناشندوخزا " یعامتجاهعفاد " جیه

 طقفهکدوبن یفاک نامزنآردایآ ؟ داد

 هاش ابر ابکی شیپ ل اسدنچدیشوگب ار یسک

 هباروا " یعامتجاهعفاد " اتهتخادنا سکع

 یلم یاروشایآ ؟ دزادنارودب هبرض کی

 نینچ ضرعمرددوعومم ایقزورن آرد تمو اقم

 هکمینکیم لوبقامهتبلا ؟ تسین یاهعفاد

 یسز | سپ قلخ نیدهاجم هن اریلد هزر ایم
 یلو دنکیم لح ار هتشذگ لغاسمز ا یلیخد !درخ

 تاساسحازاو تسا "هعفاد "زاام ثحب العف

 .مینک تبحص "هعفاد "زازاب "اههدوت

مه ناآومالس ام انب ینیمخمیزررد هک یمدرم



۲۶ 

 دنتفرگرارق خیرات یاهمتس نیرتگرزبدروم
 ز ازین نیده اجم مالس ا هب تب :دینکمن نامگ

 نی دهاجم هک صوصخب دنهد ناشن هعفاد دوخ

 رد اردوخ یعق او مالس ادن ا هدرکن تصرف زونه

 دنهدر ًارق

 انب " نینموم "هکدینکمن نامگایآ

  

 هستش اد اورپ هدش هکمه یناآرق تیحصن نیمهب

 ؟ دنروخب شینر ابود خاروس کیز |!هکدنش اب

 نامدصق . نام یلص ا فرحبمیدرگرب

 مه اهردقنآمایق نیامیهد ناشنهکدوب نیا

 ریوصت یوجرهک یتروص نآ هبو هتفر و هتسش

 ندسیسر تردقبو ینیمخ ینوگنرس هبدنکیم

 .دم اجنایبدن اوتیمن تمواقم یلمیاروش

 رگ یتحهکدنتسه یدایز یاهورین
 نامزنآردمینکن ساسح اار ناشدوجومهزورم !

 | یودنوش ءاضر | ایدی ابو تشآددنه |اوخربرس

رارقتسازا لبقدی اب اهر اک نیاهمهو بوکرس



۲۱۷ 

 دیدج تموکحمهرگ او دریگ تروصدیدج تموکح

 اردوخ یرارقرب عازن نیاهبانتعا یب

 زورم ا ینیمخمیژرز از اغفآ نامهز !دنکمالع |
 .دوبده اوخرت "هدنیآ یب " یوجردوخ لوقب

 - رد " یولع خرس عیشت .مچرپرگا

 درو ًآیم ناجیههبار یناسک نیدهاجم تسد

 ی نس تیلق ا انویلیمد ارفا نیااملسم
 یاقآهبهک یناسک نآودوبدنه اوخن ناریا

 هدنیآ تموکح لکشدننکیم تحیصن یوجر

 یه اگدینک نییعتدوخ بهذمز ارظنفرص ار

  عضومز ۱" هن یوجر یاقآروصت فالخرب تاقو |

 هسنو " ناریا لالقتساو یدازآاب تیدض

 و یلخاد یاهورین نآ "هب تمدخرط اخب

 ناریا لالقتساو یدازآابهک یللملا نیب

 سکعرب هکلبدش ابیم "دنرادن یر اگز اسرس

 و لالقتسا " نیمه یارب یهاوخریخرسز |
 مه اهر ابودننکیم نینچ " ناریا یدازآ

 هسک تسین نیاروظنم هکدناهدرکر ارکت

اهراردوخ یمالسا یژولوشدیا نیده اجم



۲۸ 

 یتموکح لکشهک تسا نیاروظنم . دننک

 ه.کمه یلاثمودوش نییعت بهذمز ا لقتسم

 زا بهذم نتشاذگر انکدرومرد یوجر یاقآ

 اجنی ارددنزیم تس ایسز !مسیسکر امو تس ایس
 در ادن یدروم

 نتسویپ هوحن میهاوخبرگا نونکا

 ی سر رب یرهشهناحلسمم ایت نیابار شتر ا

 لح نودبهکدی آیم شیپ یدیدج تالکشم مینک

 .دیاش یمایق نینچهنیمز ندرگمهارف اهنآ
 نی | عوقو زور هک صوصخبدم اجن ًآیب هعج افب

 . تسا هدش نییعت کیدزن اتبسنزینمایق

 ؟ ددنویپ یممایقهب تروص هچب شتر
 دنکیم یر اد افومالعا اهن اگداپ نامهزا ای7

 دنوریم هژر اهن اب ایخردم ایقزوررد ان ایح او

 ایدننکیمدنلب ار تمواقم یلمیاروشمچریو

 هسبودننکیمز اب ار اهن اگداپ یاهرد سکعرب

 هکار ناگدننکمایق نکمم لکش نیرتهداس
 دنتسین " حلسم "مه نانچنآز افآرد املسم

مایق کی هبمایق لیدبتو ندش حلسم یارب



۲۹ 

 هه جحلسا یاهرایناهب یعقاوهن احجلسم

 اب تلاحود نیازا کیره ؟ دننکیم تی اده

 زور ناآردزیناروش نیفلاخمهکنآهب هجوت

 یه ناکما فرا رد یوجر . دنکیمداجیا

 . دهدیمن اردوجوم میژرز ا یر اد اوههنوگ

 زا شتر اهکارنیا ناکما نینچمه

 دنک تب دحزید یرگید ویق انرخلا 8

 ۱ یر اد اوههب یغ اههتسد هکدرکر وصت لق ال

 یاسهورینز ا یراداوههب ایومیژر نیا

 سپودش نینچرگا ؟دنزیخرب یرگید یسایس

 ۱ "مایقهکنآز ا

 درپسروگب ار ینیمخمیژر

 , میش ابوربور یشاهیدنبهتسد نینچ ابامو

 راک هبرض کی ابدی ابهک یرهش م ایق فیلکت
 "واقم یلمی اروشودز اسب ار  ینیمخمیژر

 ؟ دشده اوخ هچدن اسرب تردقب ار

 وجر لیم قباطم ارزیچ همه اجنیا اتام ِ

نیده اجمزج هکمی | هدرک لوبقو میا هتفرگضرف



۳۰ 

 زا ف "رد یشورین چیه تارکمد بزحو

 یلو « تسینرض أاح هنحص رد " شینج ینونک

 درذگیم نارباردزورم !هچنآ تیعق او هبرگ |

 نیازار ایسبمایقزورن آرد عاضو |مینکهجوت

 . دوبده اوخرت هدیچیپ

 یونگ طی رف شردهک ین داسک . نآاملسم

 نآرددر اد ناکما ,دنشابن قفاوم تمواقم

 کسی ناونعبار ناتسدرکدنی آربددصردزور

 نسیده اجم رگ ا .دنیامن ظفح هدشد از 7هقطنم

 یاهنوخ س اپ هبمدرمم ایقزورن آر ددنیوگیم

 یرما ) تفردنهاوخ اهنآ ل ابندب نیده اجم

 رگید نوخهمهنی ا ندشهتخیرز | سپزورم | هک

 مشچولجر دمه اهبنیا ( تسا کوکشم نارب ارد

 اپنآمشچولجردودن !هدرک یناشفن اجمدرم

اهنیاابدیاب نونکا . دناهدش نارابریت



۳۱ 

 اروش تموکح هبدنکگیم روصت یوجر هک یگد اس

 دضخ | یعدمدن اوتب | روشرگ او دشده اوخنرجنم
 م ال ص۱ لبقو یتحو هل افالبدوش تردق

 ی اظن بوکرسددصر ددی ابدوخ تیدوجوم

 راکتنیاماجنا یاربودیآربدوخ نیفلاخم

 هک شتر از | تمسق نآرباتدمع تساریزگان

 دنکی هیکت تسا هدرک یر اد افومالع او |! هب

 دل ابیمدوخب یوجر هک تسا تسرد نیا |رسیز

 لا سیندب " بالقنا یادرف نامه "زاهک

 هکلبهتفرن " بزح لیکشت یاوتحم یبطخ "
 لی کفت "و " قلخ شترا "د اجیاددصرد

 هم انربهب یرظن یلوهدوب " ایشیلیم
 شسسترا " نیاهکدهدیم ناشنتقوم تلود

 شتر ا نآز اریغ یوجررظندروم " قسلخ

 نرق یاهدوت ت ابالقنا فرعرد هک تسا یقلخ

 یا یماظن یورین نآ ینعی تساحرطم متسیب

 یاهمیژر هیلعرب اههدوت هزر ابم نایرجرد هک

 نیا نتسکشمهردز ! سپودریگیم لکشدوجوم

تمدخرد اهنآهب هتسب او یاهشتراو اهمیژر



۳۲ 

 یلمی اروشهم انرب ۰ دریگیمر |رقدیدجمیژر

 دروم " و اخ شتر ا " هکگدهدیم ناشن تمواقم

 یاهاروشهفاضاهب تسا شترا نیمه یوجررظن

 رابتخادقاف

»2 »2 »2 

 یرسگید یاهشخبدشیم رتشیب یتصرفرد

 ناشنانایحاودرک یسررب ار شر ازگ نیاز |

 رظنز !هکهن احلسم هزر ابم رگید ل اکش |! هک,د اد

 یمن دنکیمهثاراهک یاهزیو لغالد ابا یوجر

 , در یگنر ارقدن ادیمرض اح ل احردهزر ابم

 شستراو یسارکوروبودوجوم یتلودهاگتسد

 لکشادررد یوجر هک یلقالدو تسینر اگز اس نآ

 طخ " شدوخ لوقب الثمهناحلسم هزر ابم رگیذ

 هسنج لیلد نیاهب تبسندروآبم "هقطنم

.دنر اد یعرف



۳۳ 

 و« .سیون ریز ۷

 یکی " : تسا نیاوا ترابع نیع- (۱)

 هه قب اسریو یمیدق نیزرابمز ا
 " سیسکر ام

 دوب بیترت نیاهبآ: دیوگیم اجکیرد - (۲)
 ریذپ اندیدرت تاملسم یرسکیهبهک

 رد یاهحبشو کش چیه رگید هک میدیسر

 ". تسیناور اهنآدروم

 : دیوگیمرظن نیا حیضوترد - (۳)

 ارمسیژر نیاهکتسا نیاروظنم "
 « یاهدوت مره | ابرخ آ تسد یتسی اب

 . رب نیبزا اهرهشرد

 ( تسا نتمدوخز ! اهدیکات )

  



 ُه ده یک ی لوصا " ؟ سس ف "

 راب نیلوا یاربارهاظهلاقم نیارد

 .دنز ادرپ یم نارگیدزاداقتن اهبهن احلسم

 اسرآ تاداقتن اروحم نیاز ا شیپ

 یلم یاروشابدروخرب نامهار نارگیدهب

 . دادیم لیکشت هدش

 هسناحلسم ییالقن اهزر ابم ابهطب اررد - ۱

 هسنااحلسم هزر أبمهب یوجردوعسم

 ه--بهک یقاجرد واتسور رد وهوکرد
۹ 

 ابدراد " جراخهب وررد "وا لوق

 



 هفیظو هزرابم نیا یاربوا . تساهزرابم

 داربا یعقوم ار تاراهظا نیا یوجر - (۱)
 ت ایلمعایدرکیم رکفدوخمعزب هک تس | هدومن

 تموکح نارسرورتدحردمهنآو یرهشهناحلس
 .دریگ تسدب ار تردق یلکشب تسناوتده اوخ

 رپبو سکرمبدهدیم هز اج ادوخب ظاحل نیاز ا

 وا .دنکه اگنریقحتو یشانتعا یب ابزیچ

 اجنآودربن یعطقهصرع ناونعب اتسورب تبسن

 الوطویاهدوت یگنج نایرجردمسیل ایرپم ! هک
 دروخده اوخ تسکش یلصا نادیم نیارد ین
 تا ایعق او هک نونکا یلودرگنیم ریقحت هدیدب

 رد گنج تیعضوو هدومنور اردوخ شیپز ! شیب

 یشخبدوخ « هدشر اکشآ شیپز |! شیب ناتسدرک

 ردو هدرکزکرمتم ناتسدرگرد ار شی اهورینز ا

 حیضوتو دیوگیمن یزیچ یوجر یاقآدرومنیا
 تساهداهن ماگ یاهصرعهبارچ هک دهدیمن
 دراد ور رد هک



۳۶ 

 شترا ینعی نآ تارقف نوتس نتسکشمهرد

 هد عزا هفیظو نیادمهفب اتدنیب یمنار

 . تسینهتخاس یشاهنتهب یرهش کیرچ

 هزر ابمر ابمامتدیوگیمو ا یتقو اساسا

 همه نیاوهدوبام شودرب ل اسکی نی ارد

 و اهنامز اس طسوتهک اریغ | هن احلسم هزر ایم
 هدید اندوشیمو هدش ماجنارگید یاههورگ

 هبدوخ غامد کونز | هکدهدیم ناشن دریگیم

 . دروآ یمن ب اسحب ار فرطن 7

 دشنرضف اح سکره یوجر یاقآرظنز ا

 اهدنوخ آرورت لکشب طقفارهناحلسم هزر ابم

 دنیبب اهرشرد امنآ ظفاحم یاهرادس اپو

 هزر اسبم لوفشمهک تسین ین اسک ءزج اساسا
 تشادن یلیلد الاودنتسههناحلسم یبالقنا

 نامز اسو تیلق ا نامز اس ندرکملع اب یو هک

 کچوک نامز اسهمهنآز ا ندرو ًآآینم انور اکیپ

 هناحلسم هزر ابم طیارش نیمهردهک یگرزبو

 یم ناشعسوهک یشاجاتودنر اد لوبقمه ار

دوخ ندیداهنت یارب .دنهدیم ماجنادسر



۳۷ 

 ربدن ازوسب لددوخ ل احبهزر ابم نادنیمرد

 همه نایمردماجنارسودزیرب کشا شن ادیهش

 یاجزا یزارفارسورورغ اب تاساسحا نیا

 . دب اتشب هزر ابم نادیم هبهنت کیو د زیخرب

 هبارهاظارهتسدکی هناحلسم هزر ابمو |

 یمن ب اسحب تساا|مک ن اشد ادعت هکنآ لیلد

 هقطنم رد هکن آرط اخب ایوگ ار رگید هتسددرو آ

 ایوگ اررگید هتسدودنگیم ریقحت تسا ینیعم

 دنکیم هزرابم یشاجرد ل احرهب هکنی ارط اخب

 یسمنانتعا لباقهریغو "درادور ردهک "

 امنت ار شدوخ هک تس اهنی ! همه نایمز اودنیب
 .دنیب یم نادیمرد

 هک تسا هدرک شوم ارف اجنیارد یوجر - ۲

 هیلعرب لاسر اهچز ! شیبر اکیپ نامزاس

 و تساهدرک ت اغیلبیت " هناحلسمهزرابم "

 هدیمهف یم شیپز ا ارزیچ همه تس | یعدم هکو !

 هوس ظاحل نیازاهجو چیهب تدم نیارد
 جیاتن "وهتخادرپنر اکیپ نامزاسز اداقتنا
. تساهدرکن اشفاارنآ " یکیم انیدوتا



۳۸ 

 ردالشم قلخ یکادف یاهکگیرچهک یتقو نآ

 یروشت هر ابرد " باتکای فرشا قیفر هبح اصم

 نسیاهکدند ادیم ناشن " هناحلسمهزرابم

 نورد ردرطخ نیرتگرزب یتسیفیس اپدروخرب

 هعجاف جیاتن ماجنارسهک تسا پچ یاهورین

 عقوم نآرد یوجر «دروآدهاوخر ابب یر اب

 هسب یوجر دوعسم اعقاورگا هکیل احر ددرکنرت بل

 زا طقفو ا نوچ کیتک اتمیئوگیم)کیتک ات

 هزر ابم (دمهفیم ار کیک اتهن احلسم هزر ابم
 رثک ادحودوخ حلاصم هبهندیشیدنایم یبالقنا

 زر بهک نامز نامهرد تسی ابیم شنامز اس

 یافبشحب هبمهمک - شیزورم ! یاعدا فالخ

 راکیپ نامزاساب " یعرف "و " یفارحنا

 هزر اسبمز ا"مهر ابکی لقاال -تخادرپ یم
 ل کش نامههب لقاال "هناحلسم یبالقن ا

 لباقمرد «دمپفیم ارنآ شدوخ هک یدودحم

 دنک عافدر اکیپ نامز اس تالمحهمهن 7
 " ؟ تسیک یلوصا"مانهکهلاقم نیارد - ۳

یلوصا یوحر یاقآ اضقز | هتفرگدوخ هب



۳۹ 

 یسم ایریز «دشابیم شلوبقدروم هکز ین ار

 . بالقن ا!هلحرمدروم رد اصوصخم در اذگ

 یهیدبز ! یئوگهک یوحنهب ادتباوا

 ه-لحرم نیب یاهطبار چیههک یشوگ یلو

 نویبالقن او بالقنا یلصا فیاظو و بالقنا
۱ ۸ ۱ 

 "یروحمر اعشآ ار ینیمخرب گرمر أعش « تسین

 یز !درپ هلمج ابو . دیامنيممالع ا هلحرم نیا

 ینیمخ میژر ایوگهکدروم نیارد پچ یاه -

 لبقام نارودو یگتسباورصع نود ام"

 هجیتن نیاهب «درادرارق " یرادهیامرس

 یاضتقا لیلدب هنمیزر نیا ابدی اب هکدسریم
 هک لیلد نیاهبهنو یتسیلایرپم ادضهزر ابم
 یم نیماتارمسیلایرپما عفانممیژر نیا

 مس یزر نیا ایوگهکنآ لیلدب هکلب .دنک

 هزر اسم یلما فدهدی اب تسا " یرشیدغ "
 . دش ابهنشادر ارق

رد هزر ابم رگید فیرعت نیاهبانب



۴۰ 

 .درادرارق " یتسودرشب "هلحرم

 هکنآ لیلدبهنار ینیمخمیژر ام یتقو

 دوخب" یلوص |" هچ قبط . مین ادیم بالقن از ا

 . ار بال قن از | هلحرم نیاهکمیهدیم قح

 ۹ مین ادب . یتسیلایرپم !دضو شخبی اهر

 بارخ |ارزیچ همه طقف ینیمخمیژر ایآهز ات

 «زیچ همه ندرک بارخ نیمه نیعرد ایودنکیم

 ؟ دنگیم نیماتزینار یاهدع عمفانم

 داحور عفانم لقادح الثم

 نیارد تسادقتعم یوجردوخهک " یعاجتر |

 رگا لاح ؟ دوشیمن نیماتاجنیارد .دنک

 ل احرهبهک یمیژر هب یرشبدض تفص قالطا ایآ

 



۴۱ 

 لوصالا یلعزینار اهنآهک یاهدع عفانم

 .دنکیم نیماتاردروآ - ب اسحبرشب ءزجدی اب

 حلاص و بوخ یاهمدآ نآز اودهدیم ین افرع
 هجوچیپب تروص نیاردهک . درادرظندم ار

 یاق آهک تس اجنی اردرگید بل اجهلاسم

 هک یت ایانج ایوگ هکدهدیم هولج نانچ یوجر

 هسک یتایانجز !ادهدیمماجنا ینیمخمیژر

 دنزب تسد نآهبدوب نکمم "مسیلایرپم ا ۳

 شسشوپ تحتو یوحنب اجرهردمسیلایرپم ا

 ایشحو یتح ه اگو هب اشم یت ای انجهب یاهژیو

 ی سمنوا . تساهدز تسدمه نیازارتهن -

 دناهدشدیدپان یلکشب یبالقنارازه ٩ زا

یشتحو تسین تسدرد اهن آز !ا یرث |جیههک



۳۲ 

 .اکرود اول اسل اردالخم هکدنیبیبده اوخیمنوا |

 ه-.لشم و هدش هجنکش یاهندبهک هدیسر اجنآهب

 م--شچ یولج اهن اب ایخرد ار نوییالقن | هدش

 دوسخ یاههناخزا نشورزوررد ار هدکهد

 لوس از اده اوخیم هکیل اهرد یوجر

 ناربارد بوکرس هژیو لکشو هدرک شوم ارف ار

 ینیمخر دو دنیبیم ه اشرد ار یگتسباووا

 - [یرپم ادض ار بالقن ا!هلحرم ز ابودنیب یمن
 هظحل کیدهاوخیمن یتحوا . دنادیم یتسیل

 ار اهبنآدوخ "ر اتفگریپ " نیاابآو تسا

. هتفرگر اکی ار اهشآ افرص ای هدرو دوجوب



 یوسسجر و !میزر ندیم ان : یرشبدض

 یتسیل ایریم ادض لما ینعیدریذپ یم یهیدب
 هبودر اذگیم یاپریزارهزر ابم هلحرم ندوب

 . دادر اعشمسیل ایرپم | هیلعریدی ابن
 هطلغمب اردوخر اک یوجر هطب ار نیمهرد - ۴

 دنهدیمن ینیمخرب گرم "ر اعشهک ین اسک

 هب ,دنهدیم"یمالسا یروپهمجرب گرم "راعشو

 ار اهنآزا یکیزجو !هک ) "ددعتم " لغالد

 رب گرمر اعشدنه اوخیمن (دنکیمن نایب

 ار عوضوم نیرتهداس یوجر .دنهدب ینیمخ

 روس دخ شنها اب کم دهم هز اچ ادرومشپ ارد

ار ینیمخرب رب گرم دوخبدوخ ی یروهمج



۴۴ 

 راصعش نآهب تبسنر اعش نیاو تساهتساوخ

 اباجنیاردام ) . تسارتم اعورتعیسو یلبق

 اهر اأعش نیا یودرههکمیر ادن یراک نیا

 هه سیپمیژر یگتسباو نداد ناشن نودب

 ی یعسو ارگا ( .دنتسهاسر انمسیلایرپما

 دهد حیضوتار "ددعتم " لیالد نیادرکیم

 یوجر یاقآ یلوصا لالدتس ! :رطدشیم تقون آ

 ِ ديدرتهبب ار

 نیا درو آیم یوهک یلیلد اهنت اما

 یروپمجرب گرمر اعش هکین اسک نآهک تس |

 و دیايیم ناشدبمالساز اایوگ,دنهدیم یمالس |

 لالدتس ااجنی ارد . دنگنجبمالسا ابدنه اوخیم

 یم کیدزنر ایسب ینیمخ لالدتساهب یوجر

 دهاوخنار یمالس ا یروپمج سکرهدیوگیم هکدوش

 یاسقآهکیلاحرد . تساهتساوخن !رمالس ا

 و « دروآیمردرس لوص از ا شیبومکهک یوجر

 تسا یظفل " یمالسا یروپمج "هکدنادیم

 رد هگدوشیم قالط |! یصخشم میز ر هب زورم هک

یوجرو تسا لوغشم تموکحهب ناریا



۴۵ 

 یروپ مجرب گرمدیوگبدر اد قحردقن امه

 رس فن کی هکمالسارب گرم ینعی یمالسا

 هکدنک لالدتسا تسناوتیم هاوخیروپمج

 رب گرم ینعی یمالسا یروهمجرب گرمر اعش

 ۰ .یروهبمج



 کیتکاتمه یزتاارتس امههن احلسم هزر ابم 3

 | قب یروگت در و هناحلسم هزرابم - ۲

۳/۸ 

 ب-یرف ناگربخ سلجم رد تکرش ارچ - ۴

 0۰ تس اه هدوت

 فر شا قیفر ابهبحاصم هب یهاگن - ۵

 ین اقهد

 هناحلسم هزر أبم یروشتهر ابرد - ۶

 نشاخ یزکرم هتیمک ب اطخدروم هکین اسک - ۷

 یاس کیرچدن ! هتفرگر ارق هدوت بزح

 ۵۸/۹/۲۸ دنتسین ناریا قلخ یشادف

 دض هزر ابم ششوپیریز یتاقبط شزاس - ۸

 یتسیلایرپما

 اقفر اب ینخس - ۹
 ۵ رب و دوس هم



۳۷ 

۱۲ 

۱۸ 

۱۹ 

۳۰ 

 1 ۵ لاربیل یزاوژروب -

 ی خیر ات گرزبزورود تبس انم

 ۵۷/۱۱/۲۱ و ۹

 ۵۸ نمهباتاخفچ یاههیمالعاهعومجم -

۵ / 

 امتسینوتروپا و هناحلسم هزر ایم

 | ج
 هم یتسیلایرپم ادضهزرابم -

 ۵ یبیرفم اوع

 ار گر اکهقبط تازر ابمهب یهاگنس

) ۵۹/۲/۱۱ - ۵۷/۱۱/۲۳ ( 0/۶ 

 اب هبحاصمب خساپهرابرد یتاکن -

 / 0۲ یناقهد فرش ا قیفر

۶ / 

 | بمسیلایرپم اهطلسابهزرابم -

 " یبلطر امحنا "
۵ /



۲۱۱ 

۲۱۲ 

۳۳ 

۲۳۴ 

۲۵ 

۲۶ 

۲۷ 

۳۸ 

 تبسانمب قلخ یشادف یاهکیرچمایپ

 لکه ایسزیخ اتسردرگلاس نیمهدز ای

 ۵۷ نمهب ۲۲ رد قلخدنمهوکشم ایق
۵/۵ 

 باتکرب قلخ یشادف یاهکیرچ «..دقم

 در نه » |. اه هنادلسمهزرابم

0/۹ 

 ( قارعو ناریا یقلخدض میژ رود
 /۹/۱۱. 

 ۵۹ / ات ۵۸/۱۱/۱۹ زا

 حال دید َم اخ ۵ ؟ط وت

 نیدهاجم نامز اسو تر افسریخست

 ناریا قلخ
 هه )وموک یاههاگدیدرب یدقن -

 نآ ثکگتمحز یبالقن ۱ ن امز اس (

 ( ناربا ناتسدرک
 ۶۱/۵/ ام فیاظوو ینونک طیارش -



۴۹ 
 " یسایسم ارآراک " لاسهسهم انر اک - ۹

 اتسینوتروپ اوهناحلسم هزرابم )

 ( ۲ چ
 تار ظن :نیوکتهسورپز ا یشامش - ۰

 نار یا قلخ یقادف یاهکیرچ

  ( ۴۶ سا ۵۰ )
 ام یاصهراعش - ۱

 ر سرد ناریا قلخ یکادف یاهکیرچ - ۲
 « ناسخ اضربلکهتشغآ نوخب نیمز

 ی و لگهرق « یزوس

 هم انرپ حرط - ۳

3 » » »> + »> 

 ۱۶ تبسانمبوجشناد یاقفر هب مایپ - ۱

 ۶ رذ 7
 هم ومواو هلاقم نوم اریپرظنر اهظ ادنچ - ۲

 0/۵ ۴۷ «هرامشر اک

 ۵۸/۱۱/۱۹ یناقهدفرشاآ قیفر ینارنخس - ۵



۵۰ 

 ریخ | باعشناهرابرد - ۶

 رب گرم اگیرمآمسیلایرپمارب گرم - ۷

 0/۳ ِ ناراکبیرف

 نار یا قلخ یفادف یاهکیرچمایپ - ۸
 یروهمجمالع ازورل اس نمهب ۲ تبس انمب

 ۶۱/۱۱/۲ ناربا ناتسدرک یر اتخمدوخ

 نار یا قلخ یشادف یاهکیرچمایپ - ۹

 ۱۹٩ یخیرات گرزبزور ود تبسانمب

 ( هناحلسم هزرابمزاغآرس ) ۴۹ نمهب

 (قلخدنمهوکشم ایق) نمهب ۲۱و
۱/۹۹ 

 را نک اهکس ام هک یگنجرد « نیطسلف - ۵

 دش ۵ درز

 نار یا قلخ یشادف یاهکیرچمایپ - ۷۱

 روشکز ! جر اخرد نامزاس ناراداوههب

 ناریبا قلخ یشادف یاهگیرچمایپ - ۲
 |دهمشهد اون اخهب

 لک سهایسهم انهژیو - ۳

 ۶۲ لاسزورون تبسانمبمایپ ۴

۶۲ لاسزورونهم انهژیو - ۵



۱ 

 ز | یز اوژروب هدرخ هک تسین نپ ارسرپ ام تحبا

 هبهتسب او یز اوژروبومسیلایرپم | ابدناوت یمن
 ( دهد لیکشت یدح او تلود ) دوشدحتم مسیل ایرپم |

 بیرقف یز اوژروب هدرخ هک تسین نی ارسرب ثحب

 دص اقمزیو ًاتسدودروخ یمن ار ریقلخ دض ياهورين

 دور یم ار نی اهب یز او ژ رو هدرخ نی ا یتقو
 هب تسرد هکلب , دوخ ین اف انم هقع اسهبهن

 .دنکیم نینچ عفانم نیازآ یه اگآان لیلد
 درومردرظنر اهظ ادنچهلاقم : زا لقن

 یز اوژروب هدرخ ابدروخرب کیتک اتهس

 "راک " ۴۸ - ۴۹ هرامشرب یدقن

 : تاراتتشنا زا

 ِ نآردا قلح ینادق ياهکنرج

 ز اریثگتو ت احفصمیظنت «ء ددجم پیات

 7 0 0 رام

 ( نر ررلوالومس )
مر قاخ


